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Styrelsen  för  Bostadsrättsföreningen  Nils  Holgersson  i Göteborg  får Mrmed  avge årsredovisning  för
räkenskapsåret  2020.

Årsredovisningen är upprättad  i svenska kronor,  SEK. Om inte annat särskilt  anges, redovisas  alla belopp
i he)a kronor  (kr). Uppgifter  inom  parentes avser  föregående  år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt  om verksamheten

Föreningen  har ti]1 ändamål  att främja  medleminarnas  intressen genom att i föreningens  hus upplåta

bostäder,  mark  och lokaler  åt medlei'nmarna  ti1l nyttjande  utan tidsbegränsning.

Föreningen  registrerades  2017-07-11.

Föreningens  kostnadskalkyl  fördigställdes  i november  2017. Inflyttning  har skett under sensommaren

2019.

Spridningen  av coronaviruset  har inte påverkat  utvecklingen  av företagets  verksamhet,  ställning  och
resultat.

Organisatioty

Styrelsen

Magnus  Rydsell
Katarina  Ståhl
Caroline  Wennberg

Dzevat  Murati
Nada Krstic
Salar Rezadost
Sandra Rydsell
Christopher  Olsson

Fastigheten

Fastighetsbeteckning:

Adress:

Tomtyta:

lägenhetsarea:

Antal  1ägenheter:

LokaIarea:

Antal  1okaler:

Ordförande
Kassör

Sekreterare
Ledamot

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppeant

Göteborg  Backa  25 ] : 1
Litteraturgatan  210-2  ] 8
2 315 kvm

5 023 kvm
87 st.
28 kvm
I st.

Föreningen  liar  sitt  säte  i Gö tebo
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Flerårsöversikt  (Tkr)

Nettoomsättning

Resultat  efter  finansiel]a  poster

Soliditet  (%)

Skuld  per  kvm

Årsavgift  per  kvm

2020

4 095

-18

79,7

9 12]

713

2019

o

o

85,4

9214

o

Förändring  av  eget  kapital

Belopp  vid  årets  ingång

Årets  resultat

Belopp  vid  årets  utgång

Medlems-

insatser

182 505 000

182  505  000

Årets

resultat

- 18346

-18  346

Totalt

182  505  000

-18  346

182  486  654

Förslag  till  behandling  av  ansamlad  förlust

Styrelsen  föreslår  att den ansamlade  förlusten  (kronor):

årets  förlust

behandlas  så att

reservering  fond  för  yttre  underhåll

i ny räkning  överföres

-18  346

318 927

- 337  273

-18  346

Föreningens resultat och stä]lning i övrigt framgår av efterföijande resultat-  och  balansräkning  med
noter.
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Resultaträkning Not
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2020-01-01

-2020-12-31

2019-01-01

-2019-12-31

Röre1seint3ikter

Nettoomsättning

Övriga  röre1seintäkter

Summa  rörelseintäkter

2

Rörelsekostnader

Driftskostnader

Övriga  externa  kostnader

Av-  och nedskrivningar  av materiel1a  och immateriella

anIäggningstillgångar

Summa  rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella  poster

Räntekostnader  och liknande  resultatposter

Summa  finansiella  poster

Resultat  efter  finansiella  poster

Resultat  före  skatt

4095746

4 521

4100  267

o

o

o

-l  426  225

-264  030

- 1 810 548

-3 500  803

599  464

o

o

o

o

o

- 617 810

- 617  810

-18  346

o

o

o

-18  346 o

Årets  resultat -18  346
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Balansräkning Not 2020-12-31
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2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella  anläggningstillgångar

Byggnader  och mark

Inventarier,  verktyg  och instal1ationer

Summa  materiella  anläggningstillgångar

Summa  anläggningstillgångar

0msättningstillgångar

Kortfristiga  fordringar
Kundfordringar

Övriga  fordringar

Förutbetalda  kostnader  och upp1upna  intäkter

Summa  kortfristiga  fordringar

7

Kassa  och  bank

Kassa  och  bank

Summa  kassa  och  bank

Summa  omsättningstillgångar

224  906  607

76 409

224  983 016

224  983  016

180

7 463

39671

47 314

3 895 186

3 895  186

3 942  500

226 700  00I

o

226  700  00I

226  700  00I

4 925

770 103

33 075

808  103

1 970  953

1970  953

2 779  056

SUMMA  TILLGÅNGAR 228  925  516 229  479  057
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2019-12-31

EGET  KAPIT  AL  OCH  SKULDER

Eget  kapital

Bundet  eget  kapital

Med1emsinsatser

Fond  för  yttre  underhåll

Summa  bundet  eget  kapital

Fritt  eget  kapital

Årets  resultat

Summa  fritt  eget  kapital

Summa  eget  kapital

Långfristiga  skulder

Övriga  skulder  till  kreditinstitut

Summa  långfristiga  skulder

Kortfristiga  skulder

Övriga  skulder  ti1l kreditinstitut

Förskott  från  kunder

Leverantörsskulder

Skatteskulder

Övriga  skulder

Upp]upna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

Summa  kortfristiga  skulder

]82  505 000

o

182  505  000

- l8  346

-18  346

182  486  654

8 30 933 500

30 933 500

8 14 880 645

o

228 777

3 660

5 657

386 623

15 505  362

182 505 000

o

182  505  000

o

o

182  505  000

45 8]4  145

45 814  145

468 684

3 204

275 459

570

o

411995

l 159  912

SUMMA  EGET  KAPIT  AL  OCH  SKULDER 228  925  516 229  479  057
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Noter

Not  1 Redovisningsprinciper

Allmänna  upplysningar

Årsredovisningen  är upprättad  i enlighet  med  årsredovisningslagen  och Bokföringsnämndens  alltnänna

råd  (BFNAR  2016:10)  om årsredovisningi  mindre  företag.

Anläggningstillgångar

Tillämpade  avskrivningstider:

Byggnader

tnventarier

100 år

5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens  huvudintäkter,  fakturerade  kostnader,  sidointäkter  samt  intäktskorrigeringar.

Resultat  efter  finansiella  poster

Resultat  efter  finansiella  intäkter  och  kostnader  men  före  bokslutsdispositioner  och  skatter.

Soliditet  (%)

Justerat  eget  kapital  (eget  kapital  och obeskattade  reserver  med  avdrag  för  uppskjuten  skatt)  i procent  av

balansomslutning.

Skuld  per kvm  bostadsyta  (kr)

Skuld  vid  årets  utgång  genom  total  lägenhetsyta

Årsavgift  per  kvm  bostadsyta  (kr)

Årsavgifter  genom  total  lägenhets  yta

Not  2 Nettoomsättning

Årsavgifter  bostäder

Hyror  lokaler

Hyror  garage  och parkeringsplatser

Debiterad  elkostnad

Övriga  intäkter  utan  moms

2020

3 579  852

104  667

5 100

194 092

212 036

4 095747

2019

o

o

o

o

o
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Not  3 Driftskostnader

Uppvärmning

Elkostnader

Vatten

Renhållning

Fastighetsskötsel

Försäkring

Kabel-TV

Bredband

Reparation  och under]iåll

Övriga  fastighetskostnader

Fastighetsskatt

Not  4 Övriga  externa  kostnader

Ersättningar  till  revisor

Redovisningstjänster

Övriga  kostnader

Not  5 Byggnader  och  mark

Ingående  anskaffningsvärden

Inköp

Utgående  ackumulerade  anskaffningsvärden

Ingående  avskrivningar

Årets  avskrivningar

Utgående  ackumulerade  avskrivningar

Utgående  redovisat  värde

Taxeringsvärden  byggnader

Taxeringsvärden  mark

7 (lO)

2020

185 580

300 000

156199

196 ]34

277951

58 231

24 324

97 799

88 965

37 953

3 090

1426  226

2020

6 810

241 388

15 832

264  030

2019

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

2019

o

o

o

o

2020-12-31

226 700  00l

o

226  700  001

o

-1 793 394

-1 793  394

224 906  607

2019-12-31

47 360  553

179 339  448

226  700  001

o

o

o

226  700  001

80 252  000

26 057 000

106  309  000

30 158  000

26 057  000

56 215  000
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Not  6 Inventarier,  verktyg  och  installationer

2020-12-31

Inköp

Utgående  ackumulerade  anskaffningsv3irden

Årets  avskrivningar

Utgående  ackumulerade  avskrivningar

93 563

93 563

-17154

-17  154

Utgående  redovisat  värde 76 409

2019-12-31

o

Not  7 Övriga  fordringar

Fodran  Botiygg  Bygg  AB  en1igt  entreprenadkontrakt

Sku)d  Botrygg  Bygg  AB  enligt  entreprenadkontrakt

Övriga  fordringar

2020-12-31

o

o

7 463

7 463

2019-12-31

2462319

-1 692  216

o

770  103

Not  8 Skulder  till  kreditinstitut

Långivare

Swedbank  2951930169

Swedbank  2951930]85

Swedbank  2951930193

Räntesats

o/o

1,300

1,270

1,210

Datum  f?ir

ränteändring

2024-09-25

2022-09-23

2021-03-28

Lånebelopp

2020-12-31

l5  467  000

15 466  500

14 880  645

45 814  145

Lånebelopp

2019-12-31

15 467  000

15 466  500

15 349  329

46 282  829

Kortfristig  del av långfristig

skuld 14 880  645

Lån  2951930193  som  förfaller  2021-03-28  klassificeras  som kortfristigt.  Lånet  omp1

förfallodag  med  be1oppet  14 880 645 kr och  amortering  sker  med  468  684  kr  per  år.

468  684
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Not  9 Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

2020-12-31 2019-12-31

Upplupen  kostnad  el

Upplupen  kostnad  avfall

Upp]upen  kostnad  fjärrväri'ne

Upplupen  kostnad  vatten

Upplupen  kostnad  revision

Upplupen  kostnad  utbildning

Upplupen  kostnad  ränta

F6rutbeta1da  hyresintäkter

44 586

20 705

13 885

32319

13 000

]O OOO

4814

247314

386  623

32 150

7 717

47 473

34 484

13 000

lO OOO

5 119

262  052

411 995
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Not  IO Ställda  säkerheter

Fastighetsinteckning

2020-12-31

46 400  000

46 400  000

2019-12-31

46 400  000

46 400  000

Resu1tat-  och  balansräkningen  kommer  att föreläggas  på årsstämma  för  fastställelse.

Göteborg den 30 r' 4 2021

M gnus  R  sell

Ordförande

Cwrlnl.ivi
Katarina  Ståhl

Dzevat  Murati

'!Sa'indr(,4aiR!ydSlKU'=

kc'J;4'r('
Nada  Krstic

Min  revisionsberätt  lse har  lämnats  den

tarc

Auktoriserad  revisor

Ili  lo:>x



Stångebro  Revisionsbyrå  AB
Auktoriscrad  revisor  Par Starck

Revisionsberättelse

Till  föreningsstäi'nman  i Bostadsrättsföreningen  Nils  Holgersson  i Göteborg  org.nr  769635 -0128

Rapport  om  årsredovisningen

Ultalanden

Jag har  utföit  en revision  av årsredovisningen  för  Bostadsrättsföreningen  Nils  Holgersson  i

Göteborg  för  år 2020.

Enligt  min  uppfattning  liar  årsredovisningen  upprättats  i enligliet  i'ned årsredovisningslagen  och  ger  en

i alla  väsentliga  avseendei'i  rättvisande  bild  av föreningens  finansiel1a  ställning  per  den  31 december

2020  och  av dess  finansiella  resultat  för  året  enligt  årsredovisningslagen.  Förvaltningsbei-ättelsen  är

förenlig  med  årsredovisningens  övriga  delar.

Jag tillstyrker  därför  att föreningsstämi'nan  faststäl]er  resultaträkningen  och  balansräkningen  för

föreningen.

Grundfijr  uttalanden
Jag har  utföit  revisionen  enligt  god  revisionssed  i Sverige.  Revisorernas  ansvar  enligt  denna  sed

beskrivs  nän'nare  i avsnitten  Den  aukloriserade  revisorn.'i  ansvar.  Jag är oberoende  i förhållande  till

föreningen  enligt  god  revisorssed  i Sverige.  Jag soin  auktoriserad  revisor  har  fullgjort  i'nitt  yrkesetiska

ansvar  enligt  dessa  krav.

Jag  anser  att de revisionsbevis  jag  har  inliämtat  är tillräckliga  ocli  ändamålsenliga  som  grund  för  mina

uttalanden.

Styrelsens  ansvar

Det  är styrelsen  som har  ansvaret  för  att  årsredovisningen  upprättas  och  att  den  ger  en rättvisande  bild

enligt  årsredovisningslagen.  Styrelsen  ansvarar  även  för  den interna  kontroll  som den  bedömer  är

nödvändig  för  att  upprätta  en årsredovisning  soi'n inte  inneliåller  några  väsentliga  felaktigheter,  vare

sig  dessa  beror  på oegentligheter  eller  på fel.

Vid  upprättandet  av åi-sredovisningen  ansvarar  styrelsen  för  bedömningen  av föreningens  fönnåga  att

foitsätta  verksamlieten.  Den  upplyser,  när  så är tillämpligt.  om förhållanden  som kan påverka

förmågan  att fortsätta  verksainlieten  och  att  använda  antagandet  om  fortsatt  drift.  Antagandet  om

fortsatt  drift  tillämpas  dock  inte  om beslut  har  fattats  om att avveckla  verksainlieten.

Den  aukloriserade  revisorns  ansvar

.lag  har  att utföra  revisionen  en1igt  Intei-national  Standards  on Auditing  (ISA)  ocli  god  revisionssed  i

Sverige.  Mitt  i'nål är att  uppnå  en riinlig  grad  av säkerhet  om huruvida  årsredovisningen  som helliet

inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror PEl oegentligheter eller på fe1. Rimlig
säkeföet  är en hög  grad  av säkerhet,  men  är ingen  garanti  för  att en revision  som  utförs  enligt  ISA  och

god  revisionssed  i Sverige  alltid  koi'ni'ner  att upptäcka  en väsentlig  felaktighet  oin  en sådan  finns.

Felaktigheter  kan uppstå  på grund  av oegentliglieter  eller  fel  och  anses  vara  väsentliga  om  de enskilt
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Stångebro  Revisionsbyrå  AB
Auktoriscrad  rcvisor  för  Starck

Soi'n del av en revision  enligt  ISA  aiwänder  jag  professione1lt  oindöine  oc)i har en professionellt

skeptisk  inställning  under  hela  revisionen.  Dessutoin:

identifierar  ocli  bedöiner  jag  riskerna  för  väsentliga  felaktigheter  i årsredovisningen,  vare  sig dessa

beror  på oegentligheter  el)er  på fel,  utfoiniar  ocli  utför  granskningsåtgärder  bland  annat  utifrån

dessa  risker  ocli  inhäintar  revisionsbevis  som är tillräckliga  och ändamålsenliga  för  att utgöra  en

grund  för  mina  uttalanden.  Risken  för  att inte  upptäcka  en väsentlig  felaktighet  till  följd  av

oegentligheter  är högre  än t-ör en väsentlig  felaktighet  som beror  på fel, eftersom  oegentligheter

kan innefatta  agerande  i maskopi,  förfalskning.  avsiktliga  utelämnanden,  felaktig  information  el)er

åsidosättande  av  intern  kontroll.

skaffar  jag  mig  en förståelse  av den del av föreningens  interna  kontroN  soin har betydelse  för  min

revision  för  att utforma  granskningsåtgärder  soi'n är lämpliga  med hänsyn  till  omständigheterna,

men inte för  att uttala  i'nig  oin effektiviteten  i den interna  kontrollen.

*  utvärderar  jag  läi'npligheten  i de redovisningspi-inciper  soin  aiwänds  och rimligheten  i styrelsens

uppskattningar  i redovisningen  och ti1lhörande  upplysnii'igar.

drar  jag  en slutsats  «nn lämpligheten  i att styrelsen  använder  antagandet  oin foitsatt  drift  vid

upprättandet  av årsredovisningen.  Jag drar  också  en slutsats,  med grund  i de inliäintade

revisionsbevisen,  oin huruvida  det finns  någon  väsentlig  osäkerlietsfaktor  soin avser  sådana

händelser  eller  förhållanden  som kan 1eda til)  betydande  tvivei  oin föreningens  förmåga  att

fortsätta  verksai'nheten.  Oin  jag  drar  slutsatsen  att det finns  en väsentlig  osäkerhetsfaktor,  inåste

jag  i revisionsberätteIsen  fästa  uppinärksamlieten  på upplysningarna  i årsredovisningen  om den

väsentliga  osäkerhetsfaktorn  eller,  oi'n sådana  upplysningar  är otillräckliga,  modifiera  uttalandet

om årsredovisningen.  Mina  slutsatser  baseras  på de revisionsbevis  soin inliämtas  fram  till  datuinet

för  revisionsberättelsen.  Dock  kan fraintida  Iföndelser  eller  förhållanden  göra  att en förening  inte

längre  kan foitsätta  verksamheten.

utvärderarjag  den övergripande  presentationen,  strukturen  och innehål)et  i årsredovisningen,

däribland  upplysnii'igarna.  och om årsi-edovisningen  återger  de underliggande  transaktionerna  och

liände1serna  på ett sätt soin ger en rättvisande  bild.

Jag måste  infoimera  styrelsen  om blaim  aimat  revisionens  planerade  omfattning  och inriktning  samt

tidpunkten  f?'r dei'i. Jag iriåste  också  inforinera  oi'n betydelsefulla  iakttagelser  under  revisionen,

däribland  de eventue1la  betydande  brister  i den interna  kontrollen  soin  jag  identifierat.
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Stångebro  Revisionsbyrå  AB
Atiktoriserad  revisor  Pär Starck

Rapport  om  andra  krav  enligt  lagar  och  andra  författningar

Uttaianden

Utöver  min  revision  av årsredovisnii"igen  har  jag  även  utfört  en revision  av styi-elsens  förvaltning  för

Bostadsrättsföreningen  Nils  Holgersson  i Göteborg  för  år 2020  samt  av förslaget  till  dispositioner

beträffande  föreningens  vinst  eller  förlust.

Jag tillstyrker  att föreningsstäininan  be)iandlar  förlusten  enligt  förslaget  i förvaItningsberättelsen  och

beviljar  styrelsens  ledainöter  ansvarsfiaihet  för  räkenskapsåret.

Grwd  mi"  uttahmden
Jag har  utfört  revisionen  enligt  god  revisionssed  i Sverige.  Mitt  ansvar  enligt  denna  beskrivs  närmare  i

avsnittet  Revisorns  ansvar.  Jag är oberoende  i förhållande  til]  föreningen  enligt  god  revisorssed  i

Sverige.  Jag som auktoriserad  revisor  liar  i övrigt  ful1gjoit  initt  yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa  krav.

Jag anser  att de revisionsbevis  jag  har inl'iäintat  är tilli'äckliga  ocli  ändai'nålsenliga  som  grui'id  för  mitt

uttalande.

Styrelsens  ansvar

Det  är styrelsen  soin  liar  ansvaret  för  förslaget  till  dispositioner  beträffande  föreningens  vinst  e1ler

förlust.  Vid  förslag  till  utdeföing  ini'iefattar  detta  bland  annat  en bedöi'nning  av oin utdeli'iingen  är

försvarlig  med  hänsyn  till  de krav  som  föreningens  verksai'nhetsait.  oinfattning  och risker  ställer  på

storleken  av föreningens  egna  kapital,  konsoIideringsbe)iov,  likviditet  och ställning  i övrigt.

Styrelsen  ansvarar  för  föreningens  organisation  och  förvaltningen  av föreningens  angelägenheter.

Detta  innefattar  blaim annat  att  foitlöpande  bedöma  föreningens  ekonomiska  situation  och  att  tillse  att

föreningens  oi-ganisation  är utforinad  så att  bokföringen,  inedeIsR5rvaltningen  och  föreningens

ekonomiska  angelägenlieter  i övrigt  kontmllei-as  på ett  betrvggande  sätt.

Revisorns  ari.s;var

Mitt  i'nål beträffande  revisionen  av föi-valtningen,  och  däri'ned  initt  uttalande  om  ansvarsfrihet,  är att

iiföämta  revisionsbevis  för  att ined  en riinlig  grad  av säkerhet  kuima  bedöina  oin  någon

styrelse]edainot  i något  väsentligt  avseende:

*  företagit  någon  åtgärd  eller  gjort  sig skyldig  till  någon  försummelse  som kan föranleda

ersättningsskyldighet  i'not  t-öreningen,  eHer

*  på något  annat  sätt  handlat  i strid  ined  bostadsrättslagen,  tilläinpliga  delar  av lagen  om

ekonomiska  föreningar,  årsredovisningslagen  eller  stadgarna.

Mitt  i'nål beträffande  revisionen  av förslaget  till  dispositioner  av föreningens  vinst  el1er  förlust,  och

dänned  mitt  uttalande  om detta.  är att  med  rim1ig  grad  av säkerhet  bedöma  O]T1 förs1aget  äi- fören]igt

ined  bostadsrättslagen.

Rimlig  säkerhet  är ei'i hög  grad  as säkeiliet,  inen  ingen  garanti  för  att en revision  som  utförs  en)igt  god

revisionssed  i Sverige  alltid  konu'i'ier  att upptäcka  åtgärder  eller  försuminelser  scim kan föranleda

ersättningsskyldighet inot f-öreningen. eller att ett förslag till dispositioner av förenii'igens vinst elleXförlust  inte  är fören1igt  med  bostadsrättsIagei'i.
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Stångebro  Revisionsbyrå  AB
Aukturiscrad  rev  isor  Par  Starck

Soin en del av en revision  enligt  god  revisionssed  i Sverige  använder  den auktoriserade  revisorn

professionellt  omdöme  ocli  har en professionellt  skeptisk  inställning  under  hela  revisionen.

Granskningen  av förvaltningen  och förs1aget  till  dispositioner  av föreningens  vinst  eller  förlust

grundar  sig främst  på revisionen  av räkenskapei-na.  Vilka  tillkommande  gi-anskningsåtgärder  som

utförs  baseras  på den auktoriserade/godkände  revisorns  professionella  bedömning  och övriga  valda

revisorers  bedömning  med utgångspunkt  i risk  och väsentligliet.  Det innebär  att vi fokuserar

granskningen  på sådana  åtgärder,  oinråden  och t?5rhå11anden soin är väsentliga  för  verksainheten  och

där avsteg  och överträdelser  skulle  ha särskild  betydelse  för  föreningens  situation.  Jag går igenom  och

prövar  fattade  beslut,  beslutsunderlag,  vidtagna  ätgärder  och andra  förhållaimen  som är re1evanta  för

vårt  utta1ande  om ansvarsfriliet.  Soin underlag  r6r initt  uttalande  om styrelsens  förslag  till  dispositioner

beträffande  föreningens  vinst  el1er förlusl  har  jag  granskat  oin R'rslaget  är förenligt  med

bostadsrättslagen.

Linköping  2021-  2

tarc

Auktoriserad  revisor
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